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סמיכה בֹלי ֱקרבן הֱקרבת

סמיכה בֹלי ֱקרבן הֱקרבת

ִדאין מסברא ראיה מעוֹלת פטור ִדטומטום מבואר (ִד.) חגיגה בגמ'
הוא שאם תנאי עֹל שיביא הֱקשו אֹלא ִד"ה שם ובתוס' מספֱק. ֹלחייבו
אפשר אי זה [ִדבאופן מסמיכה, ֹליה ִדמבטֹל ותי' נִדבה, יהיה אשה
ֱקרבן ֹלתֱקן ֹלנו אין ֹלכתחיֹלה מ"מ מעכבא, ֹלא ִדסמיכה ואע"ג ֹלסמוך],

מסמיכה. ֹלבטֹלו כִדי

ִדמותר המרִדכי ֹלשיטת מזה הֱקשה יִד) ס"ֱק מח (סי' הערות ובֱקובץ
איסור [ִדאין הציצית, בהטֹלת אנוס שהוא היכא ציצית בֹלא טֹלית ֹלֹלבוש
ואם בבגִד, ציצית ֹלהטיֹל במ"ע ִדמחוייב אֹלא ציצית בֹלי הטֹלית בֹלבישת
ִדכיון סמיכה, ֹלענין הכי נימא ֹלא אמאי וֹלפי"ִד פטור], הוא הרי אנוס הוא
סמיכה בֹלא ֹלהֱקריב ֹלו מותר יהא מספֱק ֹלסמוך יכוֹל שאינו אנוס שהוא

וצ"ע. ציצית, בֹלא טֹלית ֹלֹלבוש שמותר כמו

מצות בגִדר ֱקג) עמ' חגיגה (בענין ברכה העמֱק עפי"ִד ֹלומר ונראה
עֹליו ִדמוטֹל הבעֹלים, עֹל רֱק הוא מצותה עיֱקר אם ֹלחֱקור ִדכתב סמיכה,
ֱקרבן חובת ִדהוא או הֱקרבן, בעצם ִדין אינה אבֹל ֱקרבנו, עֹל ֹלסמוך חיוב
בעצם ִדין הוא מ"מ מעכבת, אינה ִדסמיכה ִדאף שֹלו, ההֱקרבה במעשה
במש"כ וע"ש סמיכה, מצות בהֱקרבתו ֹלכתחיֹלה הוא שטעון הֱקרבן
שטעון בֱקרבן ִדין גם שהוא סא) (ִדף מנחות התוס' מִדברי כן ֹלהוכיח

כח). ס"ֱק כ (סי' אברהם בזרע וע"כ סמיכה,

שהוא אמרינן וֹלא ֹלהֱקריבו אין עֹליו ֹלסמוך שא"א ֱקרבן ִדֹלכך י"ֹל וֹלפי"ז
הגברא, עֹל מצוה ִדהוי בציצית ִדִדוֱקא בציצית, כמו הסמיכה עֹל אנוס
ִדין ִדהוי הכא משא"כ מהמצוה, פטור הוא הרי אנוס שהוא במֱקום א"כ
בֹלי ֹלהֱקריב איסור ִדאין אף א"כ הֱקרבתו, מצורת וזהו הֱקרבן בהֱקרבת
שיתבטֹלו באופן הֱקרבן מִדיני חֹלֱק רֱק ֹלעשות א"א מ"מ אבֹל סמיכה,
הוא שכך כיון ע"ז, אנוס שהוא אף הֱקרבתו, ִדיני מעיֱקר בו שיש ִדינים

כֹלֹל. יֱקריב ֹלא הסמיכה ֹלעשות א"א אם וֹלכך מעשיו, צורת

שכאשר ענף, ֹלה שיש מצוה וז"ֹל, כתב כִד) ִדין סח (כֹלֹל אִדם בחיי והנה
שבִדיעבִד אע"פ אחרת מצוה מֱקוִדם ֹלעשות צריך זו מצוה ֹלעשות ירצה
עִד המצוה ֹלעשות אסור הענף, שיעשה אפשרות שם יש אם מעכב, אינו
הענף, מֱקוִדם ֹלעשות אפשרות שום אין אם אבֹל הענף, מֱקוִדם שיעשה

המצוה. ֹלעשות מותר מעכב שאינו כיון

ויעוי' סמיכה). בעי והא ִד"ה (כח: גיטין ֹלתוס' ֹלִדבריו מֱקור ציין והח"א
ֱקרבן ֹלשֹלוח אפשר ִדאי בגמ' שם ִדאיתא הא ֹלבאר שכתבו בתוס' שם
סומך, שֹליח ואין סמיכה טעון ִדהֱקרבן משום שֹליח ע"י ֹלהֱקריב חטאת
מצות וֹלֱקיים בעצמו ֹלהביא שיכוֹל כיון מ"מ מעכבא ֹלא ִדסמיכה ואע"ג
שם וכתבו סמיכה. בֹלי שֹליח ע"י ֹלעשות אין ֹלכתחיֹלה ֹלכך סמיכה
מיֹלה מחמת אחיו שמתו ערֹל כגון סמיכה עם כֹלֹל אפשר שאי ִדבאופן
ֹלשֹלח יכוֹל בזה ֹלסמוך, ֹלעזרה ֹליכנס יכוֹל ואינו כֹלֹל ֹלמוֹל יכוֹל ִדאינו
מצות ֹלשאר ִדה"ה הח"א ֹלמִד ומזה השֹליח יסמוך שֹלא אע"פ ֱקרבנו

וכאמור.

ֹלענין ִדוֱקא הוא הֱקפיִדא שעיֱקר ֹלִדון מֱקום יש ֹלעיֹל הנתבאר ֹלפי אכן
סמיכה, בֹלי ֹלהֱקריב אין ֹלכתחיֹלה ֹלכך הֱקרבן, בהֱקרבת ִדין ִדהוי סמיכה
בשאר המרִדכי ֹלפי"ִד וא"כ סמיכה, מצות ביטוֹל מצִד זה אבֹל וכשמנ"ֹל,
פנ"י וע"ע הענף. בֹלי המצוה ֹלעשות איסור יש אם ֹלִדון יש אכתי מצות
שֹליח ע"י ביכורים ֹלשֹלוח שמותר שמצאנו ממה התוס' ע"ִד שהֱקשה
חשיב וֹלא ֱקריאה מצות אז מֱקיים אינו ששֹליח אף מסויים] [באופן
ִדהוי י"ֹל וֹלִדברינו ע"ש. בעצמו ֹלהביא שיכוֹל אף ֱקריאה מצות שמבטֹל

וִדו"ֱק. וכמש"כ בסמיכה ִדוֱקא ִדין
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ֹלית עי ן עי ִדי מו - ורה הת ומִדי ֹלֹל ֹליתבמה עי ן עי ִדי מו - ורה הת ומִדי ֹלֹל במה
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בֱקרבן סמיכה בענין שמיני- בֱקרבןפר' סמיכה בענין שמיני- פר'

הציון הציוןשער שער

פניניםפנינים

בֱקרבנות נשים סמיכת בֱקרבנותבִדין נשים סמיכת בִדין

גברא חובת או ֱקרבן חובת גבראסמיכה חובת או ֱקרבן חובת סמיכה

גברא חובת או ֱקרבן חובת גבראסמיכה חובת או ֱקרבן חובת סמיכה

בעֹל עֹל מ"ע ִדזהו או הֱקרבן מעבוִדת חֹלֱק זהו אם בֱקרבן סמיכה בִדין ֹלחֱקור יש
סמיכה. ֹלעשות הֱקרבן

ִדהוכיח מֱקומות ועוִד והא ִד"ה ע"ב עִד' זבחים תוס' ממש"כ ֹלהוכיח יש וֹלכאו'
אינה ִדסמיכה אף סמיכה בֹלא מֹלהביא ֱקרבן ֹלהביא שֹלא ִדעִדיף סוגיות מכמה
שאר יבטֹל ִדסמיכה מ"ע ֹלֱקיים שא"א ִדמפני צ"ע הגברא מ"ע סמיכה ואם מעכבת
א"א ִדיעבִד ֱקרבן הו"ֹל סמיכה בֹלא וֱקרבן בֱקרבן ִדין ִדהוא ע"כ אֹלא הֱקרבן שֹל מ"ע
אם ִדאף ֹלִדחות ואפשר בֱקרבן ִדין ִדסמיכה ש"מ ִדיעבִד ֱקרבן ֹלכתחיֹלה ֹלהביא
ֹלאִדם אסור וֹלכך הֱקרבן את כשמביא חֹל החיוב מ"מ הגברא עֹל מ"ע סמיכה
מותר אם רבי רב באשֹלי תֹלוי [וזה ֹלֱקיימו ֹלו כשא"א מ"ע ֹלחיוב עצמו ֹלהכניס

ועוִד] כ"ג מנחות ֱקה"י מ"ע ִדביטוֹל ֹלאונס עצמו ֹלהכניס

ִדמיירי פי' ומימר סומך יורש אם ִדפֹלוגתא ערכין ריש גרשום מר' ֹלהוכיח יש וֹלכאו'
הבן אין הֱקרבן עֹל האב סמך ִדאם ומבוא' עֹליו האב סמך שֹלא מאביו ֱקרבן בירש
שסמך מה ֹלזה יועיֹל מה א"כ היורש הוא הֱקרבן בעֹל ִדהשתא כיון וצ"ע ֹלסמוך צריך
עֹלה הבעֹלים ע"י סמיכה האב בחיי שנתֱקיים וכיון בֱקרבן סמיכה ִדין ִדזהו ע"כ האב
ר"ג ִדברי ֹלבאר שם הגרי"ז בכתבי כמש"כ ֹלִדחות אפשר אך עוִד ואי"צ ֹלֱקרבן
ֹלסמוך ֹליורש כח ִדיש אֹלא בעֹלים חשיב ִדהיורש משום אינו סומך יורש ִדמִד"א
ו' בזבחים הסוגיא פשטות נגִד הוא ֹלכאו' אך ִדאביו כרעא מִדין ִדאביו ֹלֱקרבן
שם וכמש"כ בֱקרבן מֱקופיא כפרא ֹליורש ִדיש משום ומימר סומך ִדיורש ִדטעמא
ֹלפי סִד"ה א' צג' מנחות בתוס' כן מבואר גם וֹלכאו' הֱקרבן בעֹל חשיב ִדֹלכך רש"י
ֱקרבנו בעינן ִדשניהם אֹלא היֱקש אי"ז ותמורה סמיכה הגמ' שהשווה ִדמה
ִדמִד"א מבוא' ֹלזה ה"ה ֹלזה בעֹלים נחשב יורש ואם ומימר סומך ִדווֱקא שהבעֹלים
ִדכ"כ ֹלר"ג הגרי"ז שפי' כמו ֹלהִדיא ִדמצאתי אֹלא הבעֹלים ִדהוא משום סומך יורש
ו' ִדף מזבחים והוכיח ערכין] ריש כהן הברכת [הביאו ע"א צ"ח פסחים רי"ִד התוס'
ִדהבי"ִד תמורה ריש הרמ"ִד בשיעורי [וע"ע ִדבריו כֹל ע"ש מרש"י בע"א שם ומבא'
ֱקרבן חובת וגם גברא חובת גם בסמיכה ִדינים ב' ִדיש נֱקט ושם בע"א הנ"ֹל הגרי"ז

פענח] הצפנת מִדברי ֹלֱקמן שיתבאר כמו

ֱקרבנו תוִד"ה ערכין ריש וכעי"ז מצאנו תוִד"ה ב' ס"א ממנחות ֹלהוכיח יש וֹלכאו'
יִדו חברו, שֹל וֹלא ֱקרבנו ִדווֱקא בעֹלים ע"י סמיכה ִדבעינן ֱקראי ב' ֹל"ֹל תוס' ִדה"ֱק
ֱקרבנו ִדבֹלא ומבוא' שֹליחות ע"י ִדמועיֹל הו"א ִדֱקרבנו ִדמֱקרא ותי' שֹלוחו יִד וֹלא
ִדיעשה הֱקרבן ֹלִדין ִדבעינן ֱקרא וֱקמ"ֹל בֱקרבן ִדין ִדזהו וע"כ בעי ֹלא שֹליחות אף
גברא ִדין ִדהוא ֱקרא ִדֱקמ"ֹל משמע וֹלא שֹליחות יועיֹל ִדֹלא וגם אחר ע"י וֹלא ע"י
תי' שם ובשפ"א שֹליחות מועיֹל ִדֹלא מהכא ִדניֹלף ִדה"ֱק ערכין ריש בתוס' וע"ע
ֹלמצוות שייך וֹלא בֱקרבן ִדין ִדהוא כמש"כ ֹלכאו' ותוס' שאני שבגופו ִדמצות

שבגופו.

ֱקראי ב' ֹל"ֹל ִדה"ֱק מצאנו ִד"ה ב' ס"א מתוס' כן שהוכיח חגיגה ברכה בעמֱק וע"ע
עֹל יסמוך ִדישראֹל ִדהו"א ותי' עכו"ם וֹלא ֱקרבנו עכו"ם וֹלא סומכים בנ"י בעכו"ם
ֱקושית ֹליישב עפ"ז ברכה העמֱק והוסיף בֱקרבן ִדין ִדהוא מוכח ומזה עכו"ם ֱקרבן
ִדאין שהז"ג מ"ע ִדהוי ֹליה תיפוֱק אשה ֹלפטור ֱקרא ֹל"ֹל ִדה"ֱק יִדו ב' צ"ג תוס'

הֱקרבן. חובת מפני ִדתתחיב ִדהו"א ברכה העמֱק ותי' בֹליֹלה סמיכה

וגם ִדגברי חובה גם בֱקרבן ִדינים ב' ִדיש ִדהביא כִד' סי' פענח צפנת בתשו' עיין אך
ֹלפטור חִד ובאישה ובחברו בעכו"ם ֱקראי ב' ֹלי"ֹל ֹליישב ביאר ועפ"ז ִדֱקרבן חובה
הצֹלחתי ֹלא ואני עצמו התוס' בִדברי גם כן פי' ושם ֹלפטור גברא חיוב עֹל וחִד ֱקרבנו

וצ"ע. בתוס' בפנים עיין כן בתוס' ֹלפרש האפשר האיך ֹלהבין

מִדין סומך ג"כ אמו את שירש בן סומך יורש ֹלמִד"א עפ"ז ִדכתב פענח צפנת וע"ש
שהפריש ועכו"ם ֱקרבן חובת מִדין תסמוך ג"כ אביה את שירשה ובת גברא חובת
כ"ה סי' אֹלגזי ֹלרי"ט יו"ט בֱקִדושת ועיין גברא חובת מִדין יסמוך ונתגייר ֱקרבן

ו' ֱקט"ו מנח"ח וע"ע אֹלו ִדינים בב' שנסתפֱק

ובן בבת סמיכה כֹלֹל שייך וֹלא חיובא בת ִדאינה ֹלו פשוט אביה את שירשה ִדבת
יתחִדש אם הספֱק אך ֱקרבן חובת ִדהוא ִדפשוט נרא' ושם נסתפֱק אמו את שירש

ִדחייב. והסיֱק שנתגייר גר וכן שירש אחר הֱקרבן

שִדן ערכין ריש שפ"א [ועיין יורשים כמה והניח האב במת בהנ"ֹל נפֱק"מ עוִד וֹלכאו'
ִדאביהם כרעא מִדין מועיֹלים והם בֱקרבן ִדין זהו אם וֹלכאו' שם] ִדבריו וצ"ע בזה
ומתחִדש ֱקרבן חובת מִדין אף או גברא חובת ומִדין בפנ"ע בעֹלים הם ואם בחִד סגי
ִדשותפים ִדיתכן יֹל"ע [אך שותפים כֹל כִדין ֹלסמוך כֹלהו א"כ ירושה בשעת חובה
כרעא מִדין וגם סמיכה חצי הו"ֹל יסמוך אחִד ואם אחת סמיכה כֹלהו ִדסומכים

ויֹל"ע]. שֹלימה סמיכה בעינן ִדאבוה

טויב יואֹל טויבהרב יואֹל הרב
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והֱקמיצות וההגשות התנופות הסמיכות ע"א ֹל"ו ִדף ֱקיִדושין תנן
וכו' בנשים וֹלא באנשים נוהגים והזאות והֱקבֹלות והמֹליֱקות והֱקטרות

בגמ' ֱקרא איצטריך אמאי וא"ת וז"ֹל מֱקשים והזאות הֱקבֹלות ִד"ה תוס'
אינן שהרי הוו גרמא שהזמן מ"ע ִדכוֹלהו ֹליה תיפוֱק נשים ֹלמעוטי
איצטריך וי"ֹל ֱקרבניהם" ֹלהֱקריב צוותו "ביום כִדכתיב ביום אֹלא נוהגות
יִדעינן הוה ֹלא ֱקרא ֹלאו ִדאי ִדנשים ֱקרבן וֹלמיפסֹל ֹלמיעוטיהו ֱקרא
עבוִדה ִדמחֹלֹלי ֹלמימר ֹלמעוטי ֱקרא איצריך ֹלהכי בהן פסוֹלה שהעבוִדה
ֹלמעטינהו ֱקרא איצטריך אמאי ֱקשה מסמיכה מיהו פסוֹלה. ועבוִדתן
פסוֹל הֱקרבן אין נמי סמיכה בֹלי כֹלומר בהכי אתחֹלֹל ֹלא עבוִדה ִדהא
איצטריך ִדמ"מ וי"ֹל בכך. ֱקרבן מיפסֹל ֹלא בנשים סמיכה נעשה ואם בכך
סמיכה איתֱקש ושחט וסמך ִדכתיב משום ִדסִד"א ֹלמעוטי ֹלֱקרא
בשמעתא ומייתי בזבחים כִדתנן בנשים כשרה שחיטה מה ֹלשחיטה
שהשחיטה כשרה שחיטתן ששחטו הפסוֹלים כֹל חוֹלין בשחיטת ֱקמייתא
איצטריך ֹלהכי בנשים כשרה סמיכה אף וכו' ובנשים בזרים כשרה

ֹלמעוטי.

וכו' והתנופות הסמיכות מתני' ז"ֹל תוס' ֱקושית עֹל מתרץ הריטב"א
ִדהוו ֹליה תיפוֱק וכ"ת ִדנשים. מיעוטא מנייהו חִד בכֹל בגמ' ֹליה גמרינן
ֹלמימר ואיכא פטורות, נשים גרמא שהזמן מ"ע וכֹל בֹליֹלה וֹלא ביום ֹלהו
בחובה אינן הנהו אבֹל ֹלֱקיומינהו. ִדֹלא סגיא ֹלא חיובה זמן מטי ִדכי
והו"א ֹלרצון. ֹלו שיעֹלה ירצה אם ֱקרבנו ֹלהכשיר שבאים אֹלא ֹלגמרי

עכ"ֹל. ֱקמ"ֹל שוין נשים ואחִד אנשים באחִד

הֱקרבן ממכשירי ִדהוי מִדוע? הֱקרבן, ממצות חֹלֱק ִדהוי ִדבריו ביאור
הרמב"ן ִדפטורות. הפסוֱק ֱקמ"ֹל חייבות ִדנשים ֹלכן אומרים והיינו
וֹלא באנשים הנוהגת מיִדה ִדהוי פטורות ִדנשים ִדהחיִדוש מביא בסוגיא
אמת אֹלא מצוה פטור ֹליתא סמיכה אבֹל וז"ֹל פטורות. וֹלכן בנשים
בסמיכה אנשים שֹל ֱקרבן אשר בנשים וֹלא באנשים שנוהגת היא המיִדה

עכ"ֹל. וכו' נשים מעוט וכה"ג סמיכה בֹלא נשים ושֹל

מיִדה ִדהוי החיוב ביסוִד מבאנשים בנשים סמיכה בין חיֹלוֱק ִדבריו ביאור
ִדאין תוס' ֱקושית מיושבת ובזה מסמיכה. ופטורות בנשים וֹלא באנשים
ומיעוט מסמיכה ֱקרבנותיהן ֹלפטור שהז"ג מ"ע הוי אם מינה נפֱקא

ֹלסמוך. בנשים מיִדה באין ֹלפטור התורה

תימא וכי וז"ֹל מצינו ִד"ה ע"ב ס"א ִדף מנחות בגמ' ֹלשיטתם אזֹלי ותוס'
עכ"ֹל. מיעוט יש שמא בשביֹלה אחר יסמוך שֹלא מיעוט ֹליבעי נמי אשה

חיפשה ִדיִדן וגמ' מסמיכה. נשים מיעוט הוי ִדהמיעוט התוס' ִדברי ביאור
שהז"ג. מ"ע ִדהוי שאֹלו תוס' וע"ז כֹלֹל סמיכה ממצות נשים ֹלפטור

וֹלכאורה וז"ֹל ספֱק מביא העוֹלה מעשה מצות ֱקט"ו במצוה חינוך המנחת
בן שהיה מאותו הֱקרבן שורש ִדוֱקא אפשר סומך ִדיורש הא ספֱק יש
בת היתה שֹלא מאמו ירש אם אבֹל יורשים. משאר או מאביו כגון סמיכה
אפשר כֹלֹל. בסמיכה נתחייב ֹלא הזה הֱקרבן א"כ וכִדו' מסומא או סמיכה
ִדֹלהיפך ופשוט מורישו. אצֹל היה שֹלא זכות ירש ִדֹלא סומך היורש ִדאין
מצות מוטֹלת היתה הזה ִדאֱקרבן אע"ג מאביה. ֱקרבן שירשה אשה כגון
פשוט נראה כן סומכת אינה סמיכה בת אינה שהאשה כיון מ"מ סמיכה

עכ"ֹל.

והרמב"ן תוס' במחֹלוֱקת תֹליא חינוך המנחת שֹל ִדספיֱקו נראה וֹלכאורה
אנשים מֱקרבן יסוִדו חֹלוֱק נשים ֱקרבן והרמב"ן ִדֹלתוס' הריטב"א וִדברי
צריך ֹלא אמו ֱקרבן ירש בן אם א"כ מסמיכה. פטור נשים ֱקרבן וֹלכן
ֱקרבן שירשה ובת אמו. ֱקרבן סמיכה ִדין בֹלי ֱקרבן ירש שהוא כיון ֹלסמוך

ֹלסמוך. וחייבת אב ֱקרבן הוי אביה

פטורות נשים ֹלכן מֱקרבן חֹלֱק הוי שהסמיכה הריטב"א ֹלשיטת משא"כ
ִדין שמצִד משום ֹלסמוך שחייב הרי אמו ֱקרבן בן כשירש א"כ מסמיכה.

פטורות. נשים רֱק סמיכה ִדין יש הֱקרבן

ֹלסמוך הבן חייב זה שֱקרבן י"ֹל שפיר סמיכה בִדין והוא ירש כשהבן אבֹל
יכוֹלה אינה סמיכה בת שאינה כיון ֹלִדון יש אביה ֱקרבן שיורשת ובת

וצ"ע. תסמוך, בסמיכה חייב שהֱקרבן כיון או ֹלסמוך.

סומכות ישראֹל בנות ואין סומכין בנ"י איתא ה"ב פ"ב כהנים בתורת והנה
הכונה הראב"ִד ומבאר וכו' רשות סומכות הנשים אומרים ור"ש יוסי ר'
סמיכה מצות יש עי"ש רשות. וֹלנשים חובה ֹלאנשים בתורה ניתנה שכך
נשים כֹלומר רשות. בנשים וסמיכה חובה ֹלאנשים שהיא בֱקרבנות
רשות. אֹלא עֹליהם חובה הוי ֹלא רֱק בֱקרבנות סמיכה ֹלמצות שייכות
סומכות שנשים הרמב"ם ִדעת שגם כתב ִד' אות יז אור"ח הגר"א בביאורי

רשות.

אם מאמו ֱקרבן בירש המנ"ח בשאֹלת והרמב"ם הראב"ִד ֹלשיטת וא"כ
רשות ִדהוי אֹלא ֹלסמיכה שייכות יש ֹלֱקרבן רשות. סומכות בנשים הִדין

חובה. הוי הֱקרבן סמיכת ִדין אמו את היורש הבן אבֹל אמו אצֹל

בֱקרבנות נשים סמיכת בֱקרבנותבִדין נשים סמיכת פניניםפניניםבִדין

ֹלב בנימין ֹלבהרב בנימין הרב

נתתי ִד"א עוונותיך. ויכפרו שתסמוך סמיכה ֹלך נתתי יִדו, וסמך
הנופֹלים, ֹלכֹל ה' סומך ִדכתיב שיסמכו, מה עֹל ֹלישראֹל ֹלהם
ֹלפיכך סמיכה, ֹלהם אין אוה"ע אבֹל ֹלעוֹלם. ֹלעִד סמוכים וכתיב

מצרים. סומכי ונפֹלו שנאמר סומכיהם נופֹלים

ֹלהתחיֹל כשרוצים אִדם בני מנהג כך הפשט ֹלפי יִדו, וסמך
הנחת בענין ֹלעשותו עצמם מזמנים היו מעשה, בשום וֹלהתעסֱק

עֹליו. היִד

ובמעשה, ובִדבור במחשבה נגמרים אִדם בני שמעשי בעבור ...כי
המעשה, כנגִד עֹליו יִדיו יסמוך ֱקרבן, יביא יחטא כאשר כי ה' צוה
שהם והכֹליות הֱקרב באש וישרוף הִדבור, כנגִד בפיו ויתוִדה

והתאוה... המחשבה

חזֱק שהבֱקר ֹלפי יִדו. את כתיב ובעז ובצאן בבֱקר. כתיב יִדו וסמך
ובעז... בצאן משא"כ כוחו בכֹל עֹליו ֹלסמוך הסמיכה, ֹלסבוֹל ויכוֹל

מה כֹלי היא הסמיכה שזאת מפני העוֹלה, ראש עֹל יִדו וסמך
אותן סמיכתו בעת יתוִדה הנה עֹליו... ֹלכפר מסויים] [=אמצעי
אהרן "וסמך מות אחרי בפר' שנאמר ממה זה ֹלמִדנו והנה העוונות.
בני עונות כֹל את עֹליו והתוִדה החי השעיר ראש עֹל יִדיו שתי את
כאיֹלו שהוא ֹלהורות - הסמיכה היתה הסיבה וֹלזאת וגו'". ישראֹל
ההוא, חי הבעֹל ראש עֹל אותן והעתיֱק העונות אותן מעֹליו סיֹלֱק

החטאים... אותם ֹלו נתכפרו שכבר בֹלבו שיתיישב כִדי

שהחטאים עֹל ֹלהעיר היה וענינה יִדים בשתי היתה הסמיכה הנה
שהנרצה מבואר והוא הבע"ח. זה עֹל הושמו וכאיֹלו מהם נפרִדו
הסמיכה היתה ואמנם בתשובה. אבֹל ֹלבִד, בסמיכה ישֹלם ֹלא בזה

התשובה. עֹל מעירה

עֹליו. ֹלכפר ֱקרב עצמו כאיֹלו יִדיו, בשתי בעינן כוחו בכֹל סמיכה

כענין עֹליו, שנסמך מה אֹל הנפש תכוון ביִד הסמיכה ואמנם
עֹליו. יִדיו ויסמוך

העוֹלה מזבח עֹל שתעֹלה ֹלרמוז העוֹלה, ראש עֹל יִדו וסמך
במֱקומו...

עֹליה ֹלהאציֹל הוא כי הסמיכה ...טעם העוֹלה, ראש עֹל יִדו וסמך
הִדין מִדת כי ֹלו" "ונרצה וזהו העזאזֹל, בענין שארמוז כמו חטאו,
כֹל ב"א אר"י ה"א) פ"א (ברכות בירושֹלמי וארז"ֹל בזה. ֹלו תתרצה

ֱקרבן... באותו נוגע פסוֹל אין סמיכה ֹלשחיטה תיכף שהוא מי

ממחשבה, הנעשה הטומאה כח עֹל הוא העוֹלה, ראש עֹל יִדו ...וסמך
או הֱקרבן ראש עֹל אמר ֹלא כן שעֹל רוחו, עֹל העוֹלה ראש שהוא
עֹליו", "ֹלכפר הנזכר ראש אותו ֹלו" "ונרצה זו סמיכה ע"י ואז הבֱקר,

ֹלזכות... ֹלו יהפך עצמו ראש אותו ואז

וסמך כתיב כן עֹל ִדכוֹלא, סמא זה כי ויתוִדה יתפֹלֹל בהביאו ...ושם
ֹלו ונרצה וֹלאֹלתר ומיִד תפֹל"ה, גימטריא רא"ש י"ִד כי ראש, עֹל יִדו

עֹליו... ֹלכפר

(תו"ש) החפץ מִדרש

החזֱקוני

ויֱקרא פר' רֹלב"ג

(א,ט) רמב"ן

(כט,י) תצוה פר' רֹלב"ג

(א,ִד) הרוֱקח פי'

מח,יח בראשית ספורנו

(בהֱקִדמה) אברבנאֹל

הריֱקאנטי

האֹלשיך

ויֱקרא סופר חתם

ג,ב הטורים בעֹל
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סמיכה בשעת ויִדוי

בשֹלמים ויִדוי

כמשפט ויעשה

עון אשם ועֹל חטאת עון חטאת עֹל ומתוִדה וכו' סומך כיצִד ת"ר ֹלו. ביומא
והתוִדו מִדכתיב הוא בסמיכה ויִדוי ִדין ִדמֱקור כ' בפ"ג ספר הֱקרית אשם.
ִדִדין ז"א עי"ש. הֱקרבן, אצֹל הוי ִדברים ִדויִדוי ִדמשמע וגו' חטאתם את

ִדויִדוי. המ"ע מֱקיים הסמיכה בשעת הוא הויִדוי

הֱקרבן הבאת בשעת ֹלהתוִדות נוסף חיוב ִדהוא מובא הגרי"ז בשם אך
תועבה]. רשעים זבח [ִדאֹל"כ מחטאו כששב ֱקוִדם שמתוִדה הויִדוי מֹלבִד
ֹלא אם אף זה בויִדוי ִדמחוייבים ִדבר, העֹלם פר עֹל זֱקנים מויִדוי וראייתו

הֱקרבן. מִדיני רֱק ִדהוא הרי שחטאו, הם

וכו' חטאתי אומר מתוִדה, כיצִד בהט"ו הרמב"ם מֹל' כן ֹלִדֱקִדֱק ונראה
הבאת ֱקוִדם בתשובה חזר ִדכבר הרי כפרתי. וזו ֹלפניך בתשובה וחזרתי

התשובה. מחֹלֱקי ִדהוא התוִדה ִדגם וע"כ הֱקרבן,

ויִדוי באמירת ֹלהסמך שֹלא סֱק"ִד תרז המג"א עֹל שהֱקשו מה בזה וי"ֹל
וֹלפ"ז כוחו]. [ובכֹל סומך היה שבֱקרבן בויִדוי והֹלא ֹלעמוִד, שצריך כיון
התורה ִדין בזה וִדוֱקא הֱקרבן מִדיני אֹלא ויִדוי, ממצות שאינו ִדי"ֹל ֹלֱק"מ

עמיִדה. ִדא"צ

באים אם [ותֹליא שֹלמים, בסמיכת ויִדוי יש אם הראשונים נחֹלֱקו
עֹל מתוִדה שאינו ֹלי ויראה כ' ג,טו מעה"ֱק בהֹל' הרמב"ם ֹלכפרה].
הגבור"א ִדייֱק וכן ביומא. המאירי וכ"כ שבח, ִדברי אומר אבֹל השֹלמים

ועוֹלה. אשם חטאת רֱק ויִדוי ֹלגבי ִדהוזכרו ֹלו. ביומא מהגמ' כג. בתענית

שו"ט במִדרש ִדמשמע וכמו ֹלתוִדה, מזמור כמו שבח ִדברי ִדפי' או"ש ועי'
תוִדה. ֱקרבן שמביא בזמן הוִדיה תפֹלת שהוא (ֱק) ֹלתוִדה מזמור עֹל

ותי' ויִדוי. שייך ֹלא חטא עֹל באים שאין ִדכיון הוא ִדפשיטא הֱק' הרִדב"ז
א"צ ִדאמנם והוסיף בני. חטאו אוֹלי איוב שאמר כִדרך שיתוִדה ִדס"ִד
הספֱק עֹל אִדם שיתוִדה ִדהֹלואי השֹלמים, עֹל ֹלהתוִדות איסור אינו אבֹל

כֹלו. היום כֹל העין וראיית הֹלב הרהור ועֹל

מש"ח ועי' ויִדוי, בהם אין וֹלכן מכפרים אינם שֹלמים הרמב"ם ִדֹלשי' ז"א
שור העם בֱקרבן כתב שֹלא רש"י ִדברי בזה שביאר (ט,ז) שמיני בפר'

בעִדם". "וכפר ִדֱקרא סיפא שייך ֹלא ִדבשֹלמים משום ואיֹל,

יִדו וסמך (ג,ב) ִדשֹלמים בפס' הגִדוֹל במִדרש ִדאי' מצינו הרמב"ם וכשי'
הבהמה ראש עֹל כוחו בכֹל יִדיו בשתי שסומך מֹלמִד ֱקרבנו, ראש עֹל

כמו מתוִדה היה שֹלמים ִדעֹל ה"ִד) (פ"ה בתו"כ משאנץ הר"ש שיטת אבֹל
כהרמב"ם. וִדֹלא עוֹלה. עֹל

ו. בזבחים שֹלמה העוֹלת וכ"כ ֹלכפרה, ג"כ באים ִדשֹלמים ע"כ וֹלשי'
ֹלחוני שהביאו מכפרים, שֹלמים ִדאף ִדס"ֹל כג בתענית מרש"י ֹלִדֱקִדֱק
רש"י ועי' שֹלמים. והביאו עֹליו וסמך עֹליו ֹלהתוִדות הוִדאה פר המעגֹל

עשה. עֹל מכפרים ִדשֹלמים ממשכנים ִד"ה כא. ערכין
ֹלִדייֱק טו,ג ח"א אברהם הִדבר וכ"כ

פורתא. כפרה בשֹלמים ִדיש מאי) (ִד"ה כא: בערכין מתוס'

ראש עֹל סמיכה ִדִדין יִד) פ"ג (א' בשמואֹל הרֹלב"ג בִדברי מפורש ומצאנו
הוא השֹלמים

בגמ' וִדרשו כמשפט, ויעשה העוֹלה את ויֱקרב (ט,טז) בפר' כתיב
ו נִדבה, עוֹלת כמשפט

תוס' שי' אך אהרן. עוֹלת שהיא רש"י וכ'
רש"י ובִדעת ִדֱקרא. פשטיה כִדמוכח ציבור עוֹלת עֹל שנאמר ויֱקרב) (ִד"ה
ֹלֱקרבנות ענין אינו באם ִדנֹלמִד הר"ם ִדפי' ֹלמִד) (בִד"ה התוס' הביאו
תנהו בבעֹלים אֹלא סמיכה ִדאין אהרן ע"י סמיכה שייכת ֹלא שבהם צבור
ֹלא ִדאמנם א') אות (עה"ג מנחות בשטמ"ֱק וכעי"ז אהרן. ֹלֱקרבן ענין
משפטי הכתוב שסיים אחר אֹלא צבור, בֱקרבן שייך ִדֹלא במֱקומו נכתב
שפי' פנ"י ועי' ֱקוִדם. הכתובה העוֹלה עֹל וֱקאי וסמך ֹלומר חזר העוֹלות כֹל

כאן. רש"י במפרשי ועי' אחר. באופן רש"י שי'

כֱקרבן הויא אהרן בשביֹל הביאוה ישראֹל ִדכֹל ִדכיון תי' הרי"ִד בנימוֱקי
העגֹל עֹל ֹלכפר שבאו כיון בציבור אף סמיכה שייך ִדהכא כ' והצֹל"ח יחיִד.
עי"ש. סמיכה. בו ִדיש צב:) (מנחות ר"ש וִדעת ע"ז שעיר הוא השעיר וא"כ

מֹלבי"ם. ועי'

טעונה חובה שעוֹלת אחר ֹלימוִד הביא (א,ִד) ויֱקרא פר' בריש רש"י
בביצה הגמ' וֹלכאו' מתו"כ. והוא העוֹלה. ראש עֹל מִדכתיב סמיכה,
ִדהֹלימוִד תי' והר"ח ֹלִדוִד. המשכיֹל וכ"כ התו"כ, עֹל פֹליגא ובמנחות
ֹלֹלמִד ויֱקרא ִדר"פ הֹלימוִד צריך וֹלכן עגֹל, עֹל רֱק הוא כמשפט מויעשה

כבש. עֹל

ו תשובה, מהֹל'

ֹלשם. והוִדאות שירות עֹליה ואומר

ֹלכפרה". באים הם שגם "ֹלהעיר

סמיכה. שטעונה חובה עוֹלת עֹל ֹלימִד

סה"מ ועי'
שסִד. וחינוך עג מ"ע

צורך היא ִדהסמיכה הפר) עֹל כה"ג בויִדוי יוה"כ עבוִדת (ֹלגבי כִד,ב ִדוִד מֱקִדש ועי'
מעכבת. סמיכה גם מעכב שהויִדוי במֱקום וֹלכן הויִדוי,

בִדהי"ב מפורש פס' שהביא (א,ִד) ויֱקרא תו"ת ועי'
ֹלה'...". ומתוִדים שֹלמים זבחי "מזבחים (ֹל,כב)

בתנחומא ֹלזה [ומֱקור
אֹלא. ִד"ה ֱקֹל: חוֹלין רש"י וע"ע תצוה]. ס"פ

כ. [ביצה
פי' צג:] מנחות

כראשונה. כתיב מִדֹלא ִדהוא המפר'

בֱקרבן או בגברא ִדין

כוחו בכֹל סמיכה

בֱקרבן שותפים סמיכת

פענח הצפנת
משום פטורות, ִדנשים בטעם שכ' ֹלו. ֱקיִדושין ריטב"א ועי' בֱקרבן, ִדין

אֹלא חובה ִדאינו
ִדמִדצריך וֹלכאן, ֹלכאן ראיות והביאו בזה האריכו והאחרונים
שֹליח. ע"י א"א בגברא ִדאי ִדהוא משמע שֹליח ֹלמעט ֱקרא
וכן הכהנים. ע"י עכו"ם בֱקרבן סמיכה ִדשייך ב. תמורה בתוס' וכ"מ
פס' ִדצריך בנשים סמיכה ֹלענין מצינו) (ִד"ה סא מנחות מתוס' משמע
בגברא ִדין היא סמיכה ואי עי"ש. בשביֹלן, ישראֹל יסמוך שֹלא ֹלמעט
בעמֱק הכריע וכך שֹליח. משוי מצי ֹלא עביִד מצי ֹלא ִדאיהו מיֹלי כֹל הא

הֱקרבן. חובת ִדהיא (חגיגה) ברכה

ִדהוא חזינן ֱקטו,ו) (מנ"ח אשה ֱקרבן עֹל אפי' סומך ִדיורש מהא ומאיִדך

ִדהענין רשות, סומכות ִדנשים מהא מוכח וכן
בסמיכה. מעֹלה אין נתמעטו שנשים כיון הֱקרבן מצִד ִדאי הגברא, מצִד
בו סמיכה חסרון עֹל מכפר ִדהֱקרבן מהא ו. זבחים באיה"ש הוכיח וכן

עצמו.

אחר ֹלענין טו ח"א אברהם וִדבר סא: מנחות שפ"א ועי'
בזה. ִדתֹליא סומך, אם הֱקרבן שהפריש

כ"כ הבעֹלים. מִדין וגם הֱקרבן מִדין גם תרתי, ביה ִדאית שהכריעו ויש
הגרי"ז. בשם ב. תמורה הגרמ"ִד בשיעורי

ִדִדין מ. זבחים הגרי"ז בכתבי [עי'
מובא תמורה ריש ובכ' הֱקרבן, מצִד רֱק ִדין הוא שחיטה ֹלסמיכה תיכף

הגברא]. מִדין אֹלא הֱקרבן מִדין אינו זאח"ז סומכין ִדחמשה

המשתֹלח משעיר יֹלפי' ובתו"כ יִדים, בב' הראש עֹל צג. במנחות במתני'
בפר' הרמב"ן וכ' יִדיים. בשתי שיהיו הסמיכות ֹלכֹל אב בנין (טז,כא)
כִדי יִדו ונכתב כנ"ֹל יִדיו בשתי ִדהוא (א,ִד) יִדו וסמך במ"ש ויֱקרא
ֹלֱק']. [עי' כוחו בכֹל סמיכה ֹלֹלמִד ִדבא ביאר ובהעמ"ִד שֹלוחו, יִד ֹלמעט

ִדֹלא ִדס"ֹל הרי עֹלתא. ריש עֹל ויסמוך... בתיב"ע עי' אך
בפר' והמֹלבי"ם המשנה. נגִד ִדהוא (ֱקטו,ג) המנ"ח תמה וכן כתו"כ,
שיסמוך הימין ֹלהגביר ִדצריך היב"ע בִדעת כ' (טז,כא) מות אחרי

שמאֹל. מיִד יותר בחוזֱק

בעינן. כוחו כֹל מ"ט מכניס, ורובו ראשו הסומך כֹל ֹלג. בזבחים
ראש עֹל יִדיו בשתי כוחו בכֹל ֹלסמוך הסומך וצריך יג פ"ג וברמב"ם

בתוֱקפא. ויסמוך (א,ִד) תיב"ע ועי' הבהמה.

המֹלבי"ם וכ"כ שימה]. נֱקראת כח ֹלֹלא היִד הנחת [משא"כ
יחיִד, בֹל' יִדו מִדכתיב ִדֹלמִדנו ביאר ִדבר ובהעמֱק טז,כח. בשופטים

כוחו. היינו ִדיִדו

משום בפר כמו יִדיו וֹלא יִדו כתיב וכבש ִדבעז ויֱקרא פר' בעה"ט עי'
שהם וכבש בעז ֹלא אבֹל כוחו, בכֹל ֹלסמוך ובעינן חזֱק הוא ִדפר
בבנין ֹלה ִדיֹלפי' הֱקרבנות, בכֹל הוא כוחו בכֹל ִדין ִדהרי וצ"ע חֹלשים,

[בתו"כ]. אב

ֹלֱקבֹל יכוֹל שאינו כיון סמיכה אין שב הטעם ִדהוא כ' הפרִדס"י
צג:) (מנחות בגמ' הִדין ִדמשו"כ כ' עוִד כוחו. בכֹל האִדם סמיכת

איש. משֹל רפה שכוחה כיון כגופו, אשתו אמרינן ֹלא ִדבסמיכה

פ"ג הרמב"ם ופסֱק בסמיכה, שייכים ֱקרבן בעֹלי ִדכֹל (צג) במנחות אי'
פ"י מנחות מהתוספתא ומֱקורו זה. אחר זה עֹליו סומכים ִדכוֹלם ה"ט

ומסתֹלֱק". סומך ואחִד אחִד כֹל אֹלא כאחִד כוֹלן "וֹלא ה"ִד

הגרי"ז וביאר בתוספתא שם ואי'
וֹלכן בעֹלים חִד ִדהם אֹלא שותפין בתורת אינם ובניו ִדאהרן ב.) (תמורה
תֹלויה אינה כ"א שֹל שהבעֹלות שותפין משא"כ אחת, בבת סומכים

זה. אחר בזה כשר וֹלכן חבירו, בשֹל

וִדעת מעכבת. השותפים כֹל סמיכת אם נסתפֱק (יח,ג) ִדוִד המֱקִדש
איצטריך) תוִד"ה (עִד. ביומא השפ"א

עמ' (כֹלאיים

ִדהוא הריטב"א ע"ִד שכ' טז חגיגה טו"א ועי'

ִדוחֱק.

וֹלא מיוחִד ִדין היא יורש ִדסמיכת ב. תמורה הגרי"ז בחי' יעוי' [אמנם

הֱקרבן.] בעֹל שנחשב מצִד

סי' הרמב"ם עֹל המֹלך משאת ועי'

הִדינים. ב' את שיש מכ"מ שהוכיח שכו

יֱקר. כֹלי ועי' ֱקרבן. כֹל כִדרך שאיננו כיון המשתֹלח משעיר ראיה ִדאין כ' עזרא והאבן

שם. המֹלבי"ם כמ"ש ִדוחֱק הוא אמנם

העיר (ויֱקרא) יחזֱקאֹל ובִדֹליות
ִדהא ֱק' ומ"מ הכתוב, בֹלשון ותֹלה ימיניה, יִד ויסמוך תרגם ֹלֱק' המֱקראות ִדבשאר
- סמיכה ֹלשון משמעות ִדזו מֱקראות מכמה הוכיח ובכוה"ֱק כוחו. בכֹל בעינן בכ"מ

כוחו. בכֹל

מוכרח וֹלכאו'
ִד ובתוספתא ֹלו.] יומא בתו"י [והובא בתו"כ ֹלמ"ש הוא,

ויסמוך (טז,כא) מות אחרי בפר' בתיב"ע [ועי' אחת. בבת יסמכו שחמשה יתכן ֹלא וא"כ
חציצה]. ֹל"ח ִדיִדו ומשמע שמאֹליה. עֹל ימיניה ית אהרן...

התו"כ עֹל אברהם במנחת בשמו וכ"כ
חציצה. ֹל"ה וֹלכן אחת סמיכה הוי ובניו ִדאהרן

היא ִדהסמיכה ע"כ [וֹלשי' מעכבת, ִדֹלא
הגברא]. חובת

ִדהוא)23 או הגברא עֹל סמיכה חיוב אם חֱקר

הֱקרבן. ֹלהכשיר

בֱקרבן ִדין

בגברא. ִדין

שנתגייר גר

ימיניה יִד

עוף

כאחִד. ובניו אהרן המיֹלואים איֹל

יִדיו בשתי סמיכה

בסמיכה, חציצה הוי יִד ע"ג יִד
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עיתים

בנשים ֱקרבנות אמירת בענין ֹלז, ֹלגֹליון

טבריא בחמי שבישֹלו פסח בענין ֹלח, ֹלגֹליון

ֱקִדש - הציון בשער ֹלח, ֹלגֹליון

שמרן שמעתי שֹליט"א, שוורצבורִד הֹלוי מרִדכי הרב שֹל הנפֹלא ֹלמאמרו בהֱקשר
ברכת מבאמירת יותר התמיִד פר' באמירת חייבות שנשים בשיעורו אמר הגריש"א
והיכן שֹליט"א מרן ענה בשו"ע, כתוב זה היכן ההֹלומִדים אחִד וֹלשאֹלת אור. יוצר

בשבת. ֹלברור ֹלאשה שאסור כתוב
זיצמן טוביה הרב

(בסוף וז"ֹל כ סי' ח"א יצחֱק הפרי מ"ש שֹליט"א ברֱקֹלי הרב ִדברי עֹל ֹלהוסיף יש
אין הא טבריא בחמי שבשֹלו פסח ֹלה משכחת ִדהיאך שהֱק' מה הִדבר ובעיֱקר התשו')
המציאות, ֹלגִדר זה ִדבר ֹלהביא שרוצה כת"ר עֹל מאוִד תמהני בירושֹלים... טבריא חמי
חמי שאין בשביֹל וכי שהיה, מעשה או ֹלאשמעינן אתי ֹלמעשה הֹלכה חסִדא רב וכי
אבֹל האור... תוֹלִדות ע"י שֹלא שבשֹלו פסח ִדין ֹלהשמיענו א"צ בירושֹלים טבריא
מעיין יבֱקע אם ֹלהיות יוכֹל ובאמת טבריא, חמי בעֹלמא ֹלִדוגמא נֱקט ר"ח באמת
עֹלייה ויהיה ִדעה הארץ ותמֹלא ִדוִד בן יבא כאשר ואוֹלי רותחין... מים פֹלגיו יזיֹל אשר

שם. ִדרך יעברו טבריא חמי גם ֹלשמה,
וִדעת טעם בטוב הערוכים הִדברים עֹל ייש"כ בברכת

ג. צ. הרב

בֱקיִדוש שנזכר שביצ"מ מפני ההגִדה עֹל מברכים שאין שהטעם הריא"ף בשם מ"ש
נאמר אם וגם ברכה. טעון עִדיין ִדסו"ס מתרץ זה מה מובן אינו הגִדה, יִד"ח יצא כבר
ֹלספר" המרבה ה"כֹל עֹל ֹלברך א"א ֹלמה צ"ב אבֹל המצוה, עיֱקר את ֱקיים כבר ִדמ"מ
ֱקוִדם בירך ֹלא אם שגם תפיֹלין בהנחת כמו נוספת, מצוה הזמן כֹל עֹליו יש שֹלכאורה

אח"כ. יברך
ֱק. א. הרב

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח gal200@neto.bezeqint.netניתן

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת

בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

מיֹלה - מצורע תזריע
עור ֹלפני - ֱקִדושים אחרי

העומר ספירת - אמור
בפרך תרִדה ֹלא - בחוֱקותי בהר

ֹלוי שבט - במִדבר
ת"ת מצות [שבועות] - נשא

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
שִד"ח. רח' יוסף בית אוצה"ס שבפתח בתיבה ֹלהניח אפשר

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או

מיֹלים]700

ֹלע"נ יוצא זה ֹלע"נעֹלון יוצא זה עֹלון

נפתֹלי ע"החנה ר' נפתֹליבת ע"החנה ר' בת

והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

פתוח

יומי ִדף

יומי ִדף

או"ח הֹלכה

והיתר איסור
מבחנים) עם הספֱק ֹלפי מסגרת ֹליצור אוֹלי (ממעונין
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